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عبدالمحسن المشاري

عندنا شاب توفي 
في هذا الصباح

قال أحد الفضالء: كنا 
في رحلة دعوية، وذات 
يوم صلينا اجلمعة في 

أحد املساجد وبينما نحن 
جلوس في املسجد إذا 

بقوم يدخلون باب املسجد 
بشكل غير طبيعي وهم 
يصيحون: أين الشيخ؟ 

وجاؤوا إلى الشيخ، 
فقالوا له: يا شيخ، عندنا 
شاب توفي هذا الصباح 

بسبب حادث مروري، 
وإننا عندما حفرنا قبره 

ووضعناه فيه إذا بنا 
نفاجأ بوجود ثعبان عظيم 
في القبر، ونحن لم نضع 

الشاب وما ندري كيف 
نتصرف؟ 

يقول الراوي: فقام الشيخ 
وقمنا معه، وذهبنا إلى 

املقبرة، ونظرنا في القبر، 
فوجدنا فيه ثعبانا عظيما، 
قد التوى رأسه في الداخل 

وذنبه من اخلارج وعينه 
بارزة يطالع الناس، يقول 

الراوي فقال الشيخ: 
دعوه واحفروا له مكانا 
آخر، يقول: فذهبنا إلى 

مكان آخر يبعد عن القبر 
األول مبائتي متر تقريبا، 

فحفرناه، وبينما نحن في 
نهايته إذا بالثعبان يخرج، 
فقال الشيخ: انظروا القبر 

األول فذهبنا إلى األول 
فإذا بالثعبان قد اخترق 
األرض وخرج من القبر 

األول مرة أخرى، قال 
الشيخ: لو حفرنا ثالثا 

ورابعا فسيخرج الثعبان، 
فما لنا حيلة إال أن نحاول 

إخراجه.
يقول الراوي: فجئنا 

بأسياخ وعصي فانحمل 
معنا وخرج من القبر 
فجلس على شفيره، 

والناس كلهم ينظرون 
إليه، وأصاب الناس ذعر 

وخوف، حتى إن بعضهم 
حصل له إغماء فحملته 

سيارة اإلسعاف، وحضر 
رجال األمن ومنعوا 

االتصال بالقبر إال عن 
طريق العلماء وذوي 
امليت، يقول الراوي: 

وبينما جيء باجلنازة 
وأدخلت القبر إذا بذلك 
الثعبان يتحرك حركة 
عظيمة ثار على إثرها 

الغبار، ثم دخل في اسفل 
القبر، فهرب الذين داخل 

القبر من شدة اخلوف، 
والتوى الثعبان على ذلك 
امليت، بدأ من رجليه حتى 

وصل رأسه، ثم اشتد 
عليه فحطمه.

يقول الراوي: إنا كنا 
نسمع حتطيم عظامه 

كما حتطم حزمة الكراث، 
يقول الراوي: ثم ملا هدأت 
الغبرة، وسكن األمر، جئنا 

لننظر في القبر، وإذا 
احلال كما هي عليه في 
تلوي ذلك الثعبان على 
امليت، وما استطعنا أن 

نفعل شيئا، قال الشيخ: 
اردموه، فدفناه، ثم ذهبنا 

إلى والده، فسألناه عن 
حال ابنه الشاب، فقال: إنه 

كان طيبا مطيعا، إال أنه 
كان ال يصلي، نعوذ باهلل 

من سوء اخلامتة.
٭ املصدر: »قصص 

أبكتني«.

wasmiya_m@yahoo.com

يا سادة يا كرام

وسمية المسلّم

عزة الغامدي

الكاتب الكبير في جريدة القبس 
أحمد الصراف تطرق مشكورا 

في مقاله في زاويته »كالم الناس« 
الى موضوع املستشفى األميركي 
وخاتون وسمية االميركية األصل 
»ماري أليسون«، وكنت قد قرأت 

سابقا مذكراتها من تأليفها في سنة 
1994 قبل وفاتها بعام، ومترجم 
من قبل إميان الكرود، ونشرها 

مركز البحوث والدراسات الكويتية، 
حيث ذكرت املؤلفة خاتون وسميه 

ذكرياتها، ورحلتها من موطنها 
األصلي في الواليات املتحدة 

األميركية الى الكويت، وذلك في 
القرن املاضي في سنة 1934 ضمن 

بعثة تبشيرية، ولهدف إنساني 
وهو خدمة املرضى، ونشر الوعي 

الصحي، ومعاجلة األمراض، 
والتوليد، واجلراحة، ومعاجلة 

األمراض املستعصية من جراحة، 
وجتبير الكسور، وتخفيف معاناة 

املرضى، في زمن كانت الكويت 
تفتقر الى هذه اخلدمات اجلليلة 

واإلنسانية. بدأت رحلتها في سنة 
1934 من ميناء نيويورك بالباخرة 

عبر احمليط األطلسي، ثم الى البحر 

املتوسط عبر مضيق جبل طارق، ثم 
ميناء االسكندرية، ثم ميناء حيفا، 

ثم ميناء بيروت، وعبر وسائل النقل 
البرية إلى دمشق، ثم احلافلة البرية 
الى بغداد، عبر صحراء بادية الشام، 

وبالقطار الى البصرة، ومنها الى 
الكويت، حيث دخلتها عبر بوابة 

اجلهراء في سبتمبر 1934 في 
رحلة  طويلة، وما تكبدته من معاناة 
السفر وحتملها لهذه الرحلة الطويلة 

الشاقة ووصولها الى الكويت، تلك 
الدولة التي تقع على ساحل اخلليج 

العربي، ويحيط بعاصمتها سور 
طيني له بوابات، وميتهن سكانها 

حرفة الغوص على اللؤلؤ، وصناعة 
السفن الشراعية، وصيد األسماك، 

والتجارة ما بني سواحل الهند وبحر 
العرب في ميناء مسقط وميناء 

عدن، وسواحل شرق أفريقيا في 
موانئ ممباسا ومالندي وزجنبار 

لتجارة األخشاب والبهارات وغيرها، 
وكذلك جتارة التمور من البصرة، 
وهذه احلرف هي عماد معيشتهم 

وحياتهم. واستطاعت خاتون وسميه 
التكيف والتأقلم مع تلك الظروف 

القاسية من شظف العيش، وضنك 

احلياة في بيئة صحراوية حارة في 
زمن ال تتوافر فيه وسائل التبريد 
والتكييف واإلنارة، وقد تسلمت 
خاتون وسمية، فور وصولها الى 
الكويت سنة 1943، رئاسة عيادة 

النساء من اول طبيبة في الكويت، 
وهي اليانور كارفرلي خاتون 

حليمة. وما ذكرته لي والدتي رحمها 
اهلل انه متت والدتي في املستشفى 

االميركي، والتي قامت مبباشرة 
والدتي رحمها اهلل وتوليدها هي 

خاتون وسمية، لذا متت تسميتي 
وسمية بعد موافقة والدي رحمه 
اهلل عرفانا باجلميل لها، وبأجواء 

شتوية رعدية ماطرة في شهر 
فبراير. لذا فمن الوفاء والعرفان 

والواجب علينا جتاه تلك اجلماعات 
التي وفدت الى الكويت، وقدمت 
خدمات جليلة وإنسانية في ظل 

ظروف قاسية وصعبة، تخليدهم 
وتكرميهم بإطالق أسمائهم على 
أجنحة املستشفيات، او على احد 

معالم الكويت.
والوفاء من نبيل الصفات، ومن 
كرمي الشيم، وفاضل األخالق، 

وواضح البراهني على طيب األصل.

حقيقة كل يوم يفاجأ املرء منا 
بصور وأحداث مبهرة ومناذج 

بشرية ال ندري حقيقة كيف مت 
تركيب بنائها الشخصي والنفسي 

إال أن هذا األمر قد يكون أمرا 
طبيعيا في ظل انتشار احملرمات 
على بعض الفضائيات وانغماس 
الفرد في بعض العادات العلمانية 

التي ال حترم شيئا وكل ما هو 
يتوافق مع هوى الشخص يعتبر 

أمرا محببا لهذه الفئة الضالة.
إال أن ابرز ما استوقفني مؤخرا 
هي صورة إحدى الشخصيات 

املشهورة لدينا وهو يتلقى قبلة 
من امرأة أجنبية عنه وال حتل له 
وبكل ثقة وأريحية وكأننا حتولنا 
ملجتمع غربي لذا قد يجده البعض 

أمرا طبيعيا وهذه ضمن أحد 
مفرزات العادات الغربية السلبية 
التي تناقلناها فنحن ومع األسف 

الشديد ال نأخذ من العادات الغربية 
إال ما هو سيئ ويخالف معتقداتنا 

وعاداتنا وتقاليدنا اإلسالمية أما 
األمر احملبب لديهم وهو حب العمل 

واالبتكار واإلجناز واالختراعات 
العلمية هذه ال نأخذها فنأخذ فقط 
السلبي واحملرم أما الذي يحقق لنا 

الفائدة العظيمة ال نأخذها.

وألنني أجد في هذه الشخصية 
قدوة جليل كامل فقد سألت أحد 
املشايخ عن تقبيل املرأة األجنبية 

للرجل هل هو حالل أم حرام فرد 
ضاحكا إذا كان مالمسته ليد املرأة 
ال جتوز فكيف له ان تقبله امرأة 

فال توجد قبلة أبوية وأخرى أخوية 
فاحلرام حرام إلى يوم القيامة 
واحلالل حالل إلى يوم القيامة.

وكان هذا رد الشرع على تقبيل 
املرأة للرجل بحجة القبلة األبوية 
أو األخوية فهي غير موجودة في 

دستورنا الشرعي إال ان الناس باتت 
ال حتلل وال حترم كل شيء أصبح 

عاديا ومجازا.
إن األهم من ذلك هو االستهتار 

بنظرة املجتمع ملثل مشاهدة هذه 
الصور للمشاهير، حقيقة هم 

يعتقدون أن تقبيل املعجبات لهن 
أمر طبيعي ألنهم ال يعلمون الناس 

ماذا تقول وتتكلم فهم ال ينزلون 
للميدان وينظرون كيف تنظر 

فئات املجتمع ملثل هذه املشاهد، ال 
يعرفون ماذا يتحدث عنهم األغلبية 

وكيف ان شعبية الشخصية 
املشهورة وكل إجنازاته قد ال 

تعيرها بعض فئات املجتمع احملترمة 
أي أهمية لدى مشاهدتهم ملثل هذه 

الصور التي حتمل بطياتها عادات 
غير اإلسالمية.

قد يدافع بعض من يقرأ عن مثل 
هذه الشخصية قائال انها فاجأته 
وانا أقول ان تقبيل املرأة للرجل 

ومفاجأتها له أمام عدسات الكاميرا 
بهذه الطريقة يعتبر في قانوننا هتك 

عرض وأبسط رد فعل كنا نتوقعه 
ان تتلقى مثل هذه املرأة التي ال 

تعير لعادات وتقاليد مجتمعنا 
واعرافنا اإلسالمية أي اعتبار صفعة 

على الوجه أمام عدسة الكاميرات 
لتربي كل من تسول لها نفسها 

تقبيل رجل بهذه الطريقة وتشجيع 
األخريات على مثل األفعال اجلريئة.

فنحن في وسائل اإلعالم مسؤوليتنا 
تنشئة جيل كامل على األخالق 

وهذه أمانة عظيمة نحاسب عليها 
يوم القيامة فبعض بناتنا مع األسف 

وصلت بهن اجلرأة إلى حدود 
غير مألوفة واليوم اإلعالم لم يعد 

مقتصرا على التلفزيون أوالصحف 
اليوم كل شخص منا وسيلة إعالمية 

بحد ذاته لذا فالتحدي أمامنا كبير 
وكما هناك نساء جريئات على 

الباطل فهناك الكثير من النساء 
األخريات اجلريئات ولكن على احلق 

وليس الباطل.

املستشفى 
األميركي وخاتون 
وسمية

هل تقبيل النساء 
للرجال جائز 
شرعاً يا شيخ؟!!

بوضوح

 رأي

الرعاية الصحية حق تكفله معظم دساتير دول العالم 
ملواطنيها، والدستور الكويتي في نصوصه كفل العالج 
والرعاية الصحية للمواطنني، ليس هذا فحسب بل ان 

الدولة ملزمة بعالج كل من يعيش في بالدنا. وبناء على ذلك 
استغربنا مما طالعتنا به الصحف اليومية مؤخرا بتعليق 

العالج في اخلارج.
ونقول هنا بهدوء: ما ذنب املواطن الذي مير بظروف مرضية 

حرجة ويستعصي عالجه في الداخل ـ وهذا ما يحدث كثيرا ـ 
ولسنا بحاجة لنؤكد عليه، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا أال 
يؤكد تعليق العالج في اخلارج بهذا الشكل املفاجئ استهتارا 

بصحة املواطن؟! فمن يتحمل مسؤولية زيادة املرض على 
املواطن بسبب هذا القرار الصادم خاصة إذا كان هذا املواطن 
يعاني من مرض ينتشر ويزداد بسرعة ال تتوقف؟! وال نعلم 
ما احلكمة من قرار تعليق العالج في اخلارج، وما البديل الذي 

وفرته الدولة قبل شروعها في ذلك، حتى ولو لفترة زمنية 
قصيرة؟ فكلنا ندرك ووزارة الصحة تدرك أكثر منا أن هناك 

من األمراض واحلوادث التي تأتى بغتة دون مقدمات، فما 
احلل هنا يا وزارة الصحة؟

ونقول ببساطة إن حرمان أي مواطن مير بظروف مرضية 
صعبة من العالج في اخلارج يتعارض مع املادة 29 من 

الدستور الكويتي التي تنص على أن »الناس سواسية في 
الكرامة اإلنسانية، وهم متساوون لدى القانون في احلقوق 
والواجبات العامة، ال متييز بينهم في ذلك بسبب اجلنس أو 

األصل أو اللغة أو الدين«، وكنا سنتلمس العذر تلقائيا للوزارة 
إذا علقت العالج في اخلارج إلجراءات تصحيحية شريطة 
أال تتوانى في إرسال احلاالت احلرجة فورا، أما أن تؤخذ 

القرارات دون استثناءات، فهذا يدل على أن القرارات التي 
تتعلق بصحة املواطن تتخذ بصورة متعجلة دون أن يكون 

هناك متحيص قبل إصدارها.
ونحن هنا ضد تسييس العالج باخلارج مهما كانت الدواعي 

واألسباب، ومع ضرورة االهتمام باإلجراءات املستندية للعالج 
في اخلارج حتى ال يعطى لفئة دون أخرى.

وفي األخير يجب وقف حالة االزدحام الشديدة في مباني 
العالج في اخلارج مع ضرورة أن يجد كل مراجع املعاملة 

اإلنسانية الكرمية التي ال حتط من كرامته.

أخذت تصريحات رئيس الوزراء التركي اجلديد »بن علي 
يلدرمي«، بشأن السياسية اخلارجية التركية اجلديدة صدى 
كبيرا، وخاصة املتعلقة بعودة العالقات الطبيعية بني بالده 

وروسيا وإسرائيل والعراق وسورية.
بإمكاننا ان نتفهم حرص احلكومة اجلديدة على عودة 

العالقات التركية مع اسرائيل وكذلك روسيا والعراق، ولكن ما 
ال نفهمه في تصريحه هو دعوته لعودة العالقات مع النظام 

في سورية!!
 كانت تركيا ومنذ بداية الثورة السورية تقف بجانب الشعب 

السوري وضد النظام حتى أنها قطعت عالقاتها الديبلوماسية معه.
بالرغم أن رئيس الوزراء األسبق داود أوغلو صاحب نظرية في 
السياسة اخلارجية تدعى بـ »صفر مشاكل«، تقوم على تصفير 

»حل« املشكالت مع جميع األطراف الدولية، وصاحب رؤية 
سياسية شاملة أوردها في كتابه »العمق االستراتيجي« والذي 

يدعو فيه تركيا لتوظيف موروثها التاريخي والثقافي للعب دور 
مؤثر في منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطي لتشكيل نفوذ 

سياسي لها، واعتبره بعض املراقبني مبنزلة الرد التركي على 
أوروبا التي مازالت مترددة في إدخالها احتادها.

لو افترضنا ان السياسة اجلديدة هي تطبيق لنظرية تصفير 
املشاكل، لكان عودة العالقات التركية ـ املصرية هي األولى في 

املراجعة من العالقات مع النظام االجرامي في سورية.
ولكن يبدو ان السلوك السياسي التركي اجلديد جاء استجابة 

لضغوط أميركية مورست ضد التوغل التركي في املنطقة 
ومحاولتها للعب دور سياسي أكبر من حجمها الطبيعي 

تطبيقا لنظرية أوغلو في كتابه »العمق االستراتيجي«.
هناك خالف استراتيجي بني الواليات املتحدة وتركيا، حيث 

تنادي أميركا بضبط احلدود التركية، ولكن دون منطقة آمنة 
ومنزوعة السالح والتي تنادي بها تركيا منذ بداية األزمة، 
حيث تهدف تركيا من املنطقة اآلمنة بجانب حماية املدنيني 
السوريني أيضا إلى ضمان عدم تنامي نفوذ األكراد على 
تخومها، بينما ال تعارض أميركا تعاظم نفوذ األكراد بل 

وتتعاون معهم.
من املفارقات في األزمة السورية ان الواليات املتحدة تدعم 

وحدات حماية الشعب الكردية YPG والذي يعتبر اجلناح 
املسلح حلزب االحتاد الدميوقراطي الكردي PYD وهو الذراع 

السورية حلزب العمال الكردستاني ppk الذي تصنفه الواليات 
املتحدة بأنه تنظيم إرهابي والتي تعتبره تركيا عدوها االول.

سياسة أميركا املعلنة في تعاملها مع األزمة السورية، هو انها 
لن تشارك بقوات برية على األرض، فبالتالي سعت إلى إيجاد 

حليف لها في سورية، ولذلك اعتبرت الواليات املتحدة أن 
قوات حماية الشعب الكردية هي مبنزلة القوة األرضية التابعة 

لها، فقامت مبدهم بالسالح واملستشارين والدعم اجلوي 
لعملياتهم.

وتبرر الواليات املتحدة سياستها مع األكراد في سورية، 
باعتبارهم القوة الوحيدة املوثوق فيها هناك والقادرة على 

محاربة »داعش«.
 ولكن يبدو أن السبب احلقيقي للدعم األميركي لألكراد 
وتعزيز وجودهم في الشمال السوري هو لضمان قطع 

االمدادات من تركيا  عن قوات املعارضة السورية ومن ثم 
التحكم في بعض خيوط اللعبة الدولية القذرة في سورية.
ختاما - تهديد تركيا بالوجود الكردي على تخومها والذي 

يؤجج حماس اكراد تركيا ويعزز موقفهم باالنفصال، كل هذا 
السياسات األميركية تهدف لتحجيم الدور التركي الطموح في 

احداث املنطقة، ومنها ورقة دعم املقاومة السورية.
اخلالصة: األتراك في متاهة الثورة السورية فقدوا بوصلة 
سياستهم اخلارجية وخصوصا بعد استقالة اوغلو منظر 

السياسة اخلارجية، وسيخسر األتراك الشعب السوري ومن 
يدعمهم من العرب اذا هم أعادوا عالقاتهم الديبلوماسية مع 
النظام السوري، كما خسروا الروس واسرائيل سابقا، وكما 

فشلوا في التعامل مع األميركان، انها ضريبة لعب دولة 
متوسطة القوة ألدوار دولية كبيرة.
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صالح الساير
جبل أبرق: فيه لونان من سواد 

وبياض، وبرقة اسم يتكرر في بالد 
العرب، فبرقة قرية فلسطينية، 

والبرقاوي نسبة لها، وكذلك برقة 
اسم إقليم في ليبيا، وموضع 

تاريخي في املدنية املنورة. أما طرفة 
بن العبد فينشد في مطلع معلقته 

يقول:
ثهم�د  ببرق�ة  أط�الل  خلول�ة 

تل�وح كباقي الوش�م في ظاه�ر اليد
ويقال للجراد إذا كان فيه بياض 

وسواد »برقان«، وفي الكويت 
مواضع ومناطق تدعى »برقان، 
األبرق، أبرق خيطان، األبيرق«.

> > >

العديد من أسماء املواقع في الكويت 
تعود إلى فترات تاريخية قدمية، 
كمثل مرتفع برقان، الذي أورده 

الشاعر الفرزدق بقوله:
ول�وال س�يوف م�ن حنيف�ة جردت

ببرق�ان ألمس�ى كاه�ل الدي�ن أزورا
ويعتبر برقان في جنوب الكويت من 

أكبر حقول النفط في العالم، وكنت 
قد جلت بكاميرا البرنامج التلفزيوني 

الوثائقي »الكشاف« في املنطقة 
النفطية، وحتدثت عن برقان، وعن 

جبل واره الذي ورد اسمه كذلك في 
العديد من القصائد التي تعود إلى ما 

قبل اإلسالم.
> > >

من الطبيعي أن يحتفل الناس 
بثرواتهم الطبيعية أو منتجاتهم 

الزراعية، ففيروز أنشدت »يا 
كرم العاللي عنقودك لنا«، وغنى 

املصريون »يا قطن مصر«، ونحن 
في الكويت منذ أن غصنا البحر 

بحثا عن اللؤلؤ، حملت بناتنا أسماء 
الآللئ »لولوة، قماشة، حصة«، 
وحده املغلوب على أمره حقل 

برقان، ال أحد يظهر اهتماما به أو 
يتسمى به، رغم أفضاله الكثيرة 
علينا، وعلى العديد من الشعوب 

األخرى، فال أغنية تتغزل ببرقان، 
أو مبا في جوفه من نفوط خير 

ونعم!

برقان اخلير

السايرزم


